Hein van tersel

Water haal je bij de supermarkt!

damping en regen er is geweest en
het verschil automatisch beregenen!.

De kwaliteit van water wordt uileindelijk voor een belangrijk deel bepaald

Voorconditioneren

door da tge ne wat me n met water wil doen. Wa ter d at je wil drinken heelt

Als je praat over het aanpassen van

idealiter een zeer laag gehalte opgeloste mine ralen of organische stoHen.
Voor irrigatiedoeleinden kunnen de juiste mlne raJen in d e juiste ge haltes
hel wate r juist beter geschikt make n. In laboratoriumomstandigheden is het
vaak eenvoudig aan te geven welke plant hel beste gedijt met een bepaalde

het water op de behoefte van de
baan praat Je volgens de heren van
Van den Brand eigenlijk over het
voorconditioneren van water voordat je het water in het irrigatiesysteem brengt. In de toekomst zal de
behoefte aan deze vorm van water-

kwalite it lrrlgatiewater.

behandel ing sterk toenemen. Van
den Brand: "De kennis van greenkeepers is de laatste jaren zeer sterk
toegenomen en er ts een duidelijke
wil aanwezig om de groeisomstandigheden van het gras zoveel mogelijk m de hand te houden.
Conditioneren van beregeningswater
is dan een van de instrumenten die
ingezet kan worden". Een duidelijk
voorbeeld hiervan 1s de situatie op
de Efteltng waar head-greenkeeper
Wim Bakker meer water nodig heeft
dan hij op de baan kan oppompen
en hij dus via een buizensysteem
water van elders moet aanvoeren.
Probleem hierbij is alleen dat het
In de praktijk ben ik e<hter nog geen

met Richard Küpper en Dhr Charles

greenkeepers tegen gekomen die als

van den Brand respectleveliJk
verkoopleider en algemeen d1recteur

in een supermarkt, kunnen kiezen
uit verschillende soorten water.

water een te hoge pH heeft tussen 6
en 7. In het verleden was er dan
geen andere keus dan het aanpassen

Men moet eenvoudigweg roeien met

van Van den Brand Beregeningstechniek in het Brabantse Bosschen-

van bemestmgsschema's om zo de
pH van greens en fairways in de

de riemen die men heeft. Het verradelijke van een slechte irrigatie

hoofd. Van den Brand IS een van de

buurt van de gewenste waarde

eerste bedriJVen die op de

waterkwaliteit is verder dat het soms
jaren kan duren voordat de effecten

Nederlandse markt begonnen is met

van slecht water naar boven komen

op golfbanen. Dhr van den Brand
"Zo'n 25 jaar geleden zijn wij wat

En ook hier geldt dat de gevolgen
van slecht irrigatiewater vele vermommingen heeft. Daarmee bedoel
ik dat slecht water de gevolgen van
een andere nadelige groeiomstandigheden kunnen verergeren. Denk
bijvoorbeeld aan te veel schaduw op
een green, black layer, etc. etc.
Toch zijn er verschillende mogelijkheden o m de kwaliteit van het beregeningswater aan te passen op de

het aanleggen van Irrigatiesystemen

betreft golf gestart met een systeem
op de Haagsche. Een systeem dat
voor die tijd werkelijk het neusje van
de zalm was met dubbele snelheid
sproeiers. Naar de hu1dige standaard
IS de sturing van dat systeem achterhaald en we zijn ook bezig het aan
te passen, maar de basis-infrastructuur van sproeiers en buizen werkt
rond de 5 te krijgen. In samenspraak

eigenlijk nog probleemloos.
Tegenwoordig is wat betreft berege-

met Van den Brand is er nu voor

woorden in de toekomst zou het zo
kunnen zijn dat een greenkeeper

ning the sky eigenlijk the limit. Als je

gekozen om met in de bestaande

naar ons nieuwe SitePro programma

zijn wat er bij de supermarkt (de

kijkt dan kun je gewoon op de PC op
een kaart aanwijzen waar Je beregend wil hebben en kan er zelfs
gestuurd worden vanu1t een weer-

grote vijver een compartiment met
damwand af te schotten en het
water hter met een zuurinjectiesysteem op waarde te brengen.
Van den Brand. " In principe zou het
mogelijk zijn om het zuur direct te

behoefte van de baan. Met andere

beregeningsspecialist) kan bestellen
op exact zijn eigen specificaties.
Over deze andere ontwikkelingen op
het gebied van beregening praat 1k
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station dat berekent hoeveel ver-
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injecteren in het buizensysteem,

probleem hierbij is in dit verband

op te pompen die wellicht wel ijzer-

maar dat systeem vinden wiJ om een

iJZerhoudend water. Dit komt vooral
voor (maar zeker niet alleen) in de

vrij is. let wel: Ook een diepere bron
biedt geen zekerheid. Ook zijn er

aantal redenen niet ideaal. In de eerste plaats duurt het enige tijd voor-

provincies Brabant en Limburg. De

mogelijkheden om via kunstmatige

dat het zuur helemaal is mgewerkt
op het water en verder IS zuurinjec-

belangrijkste oorzaak van problemen
die voortkomen u1t ijzerhoudend

fonteinen of watervallen het water
in aanraking te brengen met de

tie een heel precieze technologie.
Een druppel zuur teveel kan er bij

water is het aankoeken van ijzeroxide op de wanden van het stelsel.

lucht. Op die manier raak je een
hoop ijzer kwijt.

wijze van spreken voor zorgen dat de

Hierdoor raken filters en afsluiters
verstopt. Omdat afzetting op de

PH ineens punten terugvalt. En als je

,.

drukverlies of doorstroomverlies
door aankoeken van ijzeroxyde zijn
vaak moeilijk te bestn)den. In principe kan het voldoende zijn om de
druk biJ de pomp op te voeren zodat
er nog voldoende druk bij de sproeier overblijft. Afhankelijk van het
type nozzle en het systeem ligt de
druk ergens tussen de 3,5 en 7,5 bar.
Gewoonlijk zit dit rond de 4,5 bar
In principe is ijzer natuurlijk meestal
met schadelijk voor de groei van het
dat water zou gebruiken voor de

wanden leidt tot een verminderde

gras. Maar ook u1t esthetisch oog-

beregening krijg je verbranding van

capaciteit van het stelsel geeft de
flow-manager (de centrale compu-

punt -wie wil het hele jaar tegen

de mat. Als je daarentegen kiest voor
het conditioneren in een bassin, wat
in de tuinbouw natuurlijk al Jaren
gebeurt dan vermiJd je dat soort problemen. In principe kun je dan overdag het water 'klaarzetten' dat je in

ter) van het systeem geen nauwkeurige schatting meer van de hoeveelheid water d1e op een bepaalde
green wordt toegediend.

de komende nacht gaat verspuiten.

In ernstige gevallen zou het nodig
zijn om op de ouderwetse manier

Een aantal jaren geleden heeft Van
den Brand een project uitgevoerd op

koffiekopJeS op een green te plaatsen om zo de watergift nauwkeurig

de Goese. Daar is toen nog wel gekozen voor een direct injectie systeem
met salpeterzuur en niet voor het

te bepalen

voorconditioneren in een vijver.
Tegen het op de Goese rijkelijk aanwezige zout is relatief weinig te

samenhangt met ijzerhoudend water
is de vorming van vetmuur of Sagina

doen, behalve natuurlijk het plaatsen van een zeer dure ontziltingsin-

Een gedeelteliJke oplossing van het

stallatie.

roestige boompJeS+ paaltjes aankijken kan ervoor gekozen worden om
een ontijzeringssinstallatie te installeren. Ook hier wordt meestal gekozen voor een bassm zodat men met
een relatief kleme installatie het
water ook kan conditioneren.

Een ander belangrijk probleem dat

procumbens.
probleem zou kunnen liggen in een
verbetering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater, bijvoorbeeld door

Kwaliteit van het water
Grotweg kan men stellen dat de
kwaliteit van het water m het noorden van Nederland bedu1dend beter
is dan in het zu1den . Het grootste
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het plaatsen van beluchters waardoor er weinig of geen algen tot
ontwikkeling komen. In bepaalde
gevallen is het ook mogelijk het
water uit een andere, diepere bron

Agressief water
In de afgelopen jaren zijn diverse
banen aangelegd op plaatsen waar
in het verleden bodemvervuiling
heeft plaatsgevonden. (Bijvoorbeeld
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vuilnisstorten en dergelijke). Logisch
dat in dit soort gevallen de kwaliteit
van het beregeningswater ook vaak
slecht tot zeer slecht is. De stoffen
waarmee op deze lokatle het water
vervuild is kunnen vaak ook direct
invreten op zaken als afsluiters, filters, pompen en dergelijke. Een standaardoplossing voor dit soort problemen is niet te geven omdat de aard
van de vervuiling vaak van geval tot
geval verschilt.

Hoe moet je water testen
Als je voornemens hebt de kwaliteit
van het irrigatiewater te onderzoeken moet dat altijd gedaan worden
in combinatie met een onderzoek
naar de samenstellmg van de rootzone. Het kan immers zo zijn dat
bepaald water slecht is voor de ene,
maar perfect tolerabel voor de andere green.
Water wordt doorgaans getest op
de volgende elementen:

1. Zout
a. Totaal aanwezige zouten
b. Elektrische geleidbaarheid
2. Sodium
Sodium in ppm (part per million)
of meg.Jl

3. Voorkomen van giftige ionen
De belangrijkste zijn Borium en
Chlorides.

3. pH
In een ideale situatie zou deze
moeten liggen tussen S en 6.
4 . Uzer
Zout
Hoge zoutgehaltes zijn vaak het
meest dramatisch biJ hoge temperaturen. Enerzijds omdat het gras dan
extra veel water nod1g heeft en
omdat het slecht kan beschikken
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over het aanwezige water door het
hoge zoutgehalte van het vrij

zoutgehaltes in het water in relatie
tot het gebruik van dit water als irri-

pende struisgrassen en de fijne roodzwenkgrassen hebben duidelijk een

beschikbare water in de toplaag.

gatiewater. De zoutgehaltes worden

hogere zouttolerantie dan andere

Onder deze omstandigheden is het

hierbij gemeten in de norm EC (elec-

soorten. Welke soorten zijn dit?

vaak ook praktisch onmogelijk om

trical conductivity) of elektrische

(Door)zaaien met een andere varië-

een green 'door te spoelen', ook
weer omdat veel water verdampt of

geleidbaarheid. Deze classificatie
gaat uit van 4 klassen.

teit kan dus een oplossing zijn.
• Drainage

verbruikt wordt en omdat er slechts

Klasse 1 met een elektrische geleid-

Heb je slecht water, zorg dan dat het

beperkt regen valt. Een acceptabel
zoutgeha lte in het beregeningswater

baarbaarheid tussen 0.1 en 0.25
mhos/cm; klasse 2 met een geleid-

zo kort mogelijk in de toplaag zit.

zit ergens 800 tot 1000 ppm (parts
per million). Bij hogere gehaltes kan
er ernstige schade aan de mat optre-

baarheid tussen 0.25 en 0.75· klasse 3
van 0.75 tot 2.25 en klasse 4 boven
de 2.25.

kunt doen om de drainage te verbeteren.

den. Bij een zeer goede doorlatendheid van de bodem mogen gehaltes

Hierbij geldt dat water uit klasse 3
en zeker uit klasse 4 alleen gebruikt

zonder veel problemen hoger zijn,

kan worden biJ goede drainage en

• Aanzuren van het water

omdat de oplosbare zouten dan
door uitspoeling snel zullen verdwij-

zouttolerante grassen.

Door het irrigatiewater aan te zuren
zullen bicarbonaten geneutraliseerd

nen. In het algemeen zal het ook zo
zijn dat onder de Nederlandse

Wat kan een greenkeeper doen

worden en zal zout sneller door de

Stel: Je hebt irngatiewater laten tes-

toplaag naar het grondwater ver-

omstandigheden met een watersurplus in de winter (veel regen + weinig verdamping) oplosbare zouten
snel uit de bodem kunnen spoelen
Amerikaanse wetenschappers heb-

ten. Wat kun je nu doen aan de

dwijnen. •

ben een classificatie gemaakt van
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Dus beluchten en alles wat je meer

• Teveel zout m de toplaag
Zout kan door de toplaag worden
gespoeld

bestrijding van bepaalde gebreken?

• Zouttolerantie
Bepaalde grassoorten zoals de krUl-
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